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АНАТАЦЫЯ  

1. Структура і памер дыпломнай працы. 

Дыпломная праца складаецца з уводзінаў, трох раздзелаў, заключэння, 

спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ём працы складае 82 старонкі. 

Спіс выкарыстанай літаратуры займае 9 старонак і ўключае 106 пазіцый.  

2. Пералік ключавых слоў. 

БЕЛАРУСКАЯ САВЕЦКАЯ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ РЭСПУБЛІКА, 

САЮЗ САВЕЦКІХ САЦЫЯЛІСТЫЧНЫХ РЭСПУБЛІК, АДМІНІСТРАЦЫЯ 

ДАПАМОГІ І АДНАЎЛЕННЯ АБ’ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ, ДЫПЛАМАТЫЯ, 

ПЕРАМОВЫ, ПАГАДНЕННЕ, МІСІЯ, ДАПАМОГА, ПАСТАЎКІ, ДРУГАЯ 

СУСВЕТНАЯ ВАЙНА, ЕЎРОПА. 

3. Змест працы  

Аб’ект даследавання – асноўныя кірункі дзейнасці ЮНРРА. 

Мэта даследавання: вывучэнне ўзаемадносін паміж БССР і ЮНРРА ў 

1945 – 1947 гг. 

Метады даследавання: у працы выкарыстаны комплекс 

агульнанавуковых і лагічных высноў даследавання (індукцыя, дэдукцыя, 

аналіз, сінтэз, аналогія, параўнанне, абагульненне, класіфікацыя і 

тыпалагізацыя). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню на ўзроўні дыпломнай 

працы прааналізавана дзейнасць ЮНРРА ў Беларусі і ўзаемадзеянне 

Адміністрацыі з урадам БССР. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы: выкарыстаныя 

дакуманты, матэрыялы і навуковая літаратура адпавядаюць кваліфікацыйным 

патрабаванням да дыпломных прац. Праца выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дыпломнай працы: вынікі 

працы могуць быць выкарыстаны для працягу навуковых даследаванняў 

дзейнасці ЮНРРА і яе дапамогі краінам-атрымальнікам, перш за ўсё БССР, і 

ў навучальным працэсе сярэдняй і вышэйшай школы. 



АННОТАЦИЯ   

1. Структура и объем дипломной работы. 

 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. Общий объем работы составляет 82 страниц. 

Список использованной литературы занимает 9 страниц и включает 106 

позиций.  

2. Перечень ключевых слов  

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА, СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК, АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОЩИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ, ДИПЛОМАТИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, 

СОГЛАШЕНИЕ, МИССИЯ, ПОМОЩЬ, ПОСТАВКИ, ВТОРАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА, ЕВРОПА.  

3. Содержание работы 

 Объект исследования – основные направления деятельности ЮНРРА. 

Цель исследования: изучение отношений между БССР и ЮНРРА в 1945 

– 1947 гг. 

Методы исследования: в работе использован комплекс общенаучных и 

логических методов исследования (индукция, дедукция, анализ, синтез, 

аналогия, сравнение, обобщение, классификация и типологизация). 

Полученные результаты и их новизна: впервые на уровне дипломной 

работы проанализирована деятельность ЮНРРА в Беларуси и 

взаимодействие Администрации с правительством БССР. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы: 

использованные документы, материалы и научная литература соответствуют 

квалификационным требованиям к дипломным работам. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов дипломной работы: 

итоги работы могут быть использованы для продолжения научных 

исследований деятельности ЮНРРА и её помощи странам-получателям, в 

первую очередь БССР, и в образовательном процессе средней и высшей 

школы. 



ANNOTATION 

1. Structure and scope of the work. 

The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, 

bibliography. The total amount of work is 82 pages. The list of references is 9 

pages and includes 106 items.  

2. Key words:  

BELORUSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC, UNION OF SOVIET 

SOCIALIST REPUBLICS, UNITED NATIONS RELIEF AND 

REHABILITATION ADMINISTRATION, DIPLOMACY, NEGOTIATIONS, 

AGREEMENT, MISSION, ASSISTANCE, SUPPLIES, WORLD WAR II, 

EUROPE. 

3. Work Summary.  

The object of research – main activities of the UNRRA. 

The aim: the study of the relationship between the BSSR and UNRRA in 

1945 – 1947. 

Research methods: there were used the complex of general scientific and 

logical conclusions of the study (induction, deduction, analysis, synthesis, analogy, 

comparison, generalization, classification and typology). 

Elements of scientific novelty: for the first time, at the level of the thesis, the 

activities of the UNRRA in Belarus and the interaction of the Administration with 

the government of the BSSR were analyzed. 

The reliability of materials and results of research: used documents, 

materials and scientific literature meet the qualification requirements for theses. 

The research accomplished independently. 

Recommendations for the use of the research results: the results of the work 

can be used to continue the research activities of the UNRRA and its assistance to 

recipient countries, primarily the BSSR, and in the educational process of 

secondary and higher education. 


